
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการส้านักงานทรัพยากรน า้แห่งชาติ 
ส้านักนายกรฐัมนตร ี

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ  ส้านักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ให้ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย   
จัดท้าแผนแม่บท  ก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศและขับเคลื่อนไปสู่  
การปฏิบัติ  จัดท้าผังน ้า  บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า  แผนงาน  โครงการ  
งบประมาณ  ประสานความร่วมมือด้านต่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า  และติดตามประเมินผล 
การบริหารทรัพยากรน ้า  โดยให้มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กนช.  คณะกรรมการลุ่มน ้า  และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(๒) กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ  กนช.  ในการจัดท้านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับ  

การบริหารทรัพยากรน ้า  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน ้า
แบบบูรณาการ  และแผนแม่บทการใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบ้ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู   
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าในเขตลุ่มน ้าต่าง ๆ   

(๓) จัดท้าผังน ้าเสนอ  กนช.  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
(๔) ประสานการดา้เนินงานกับคณะกรรมการลุ่มน ้า  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  

และภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน ้า 
(๕) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ  

เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินงานของ  กนช. 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๖) ให้ค้าแนะน้าและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรน ้า  รวมทั งการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน ้าตามที่ได้รับการร้องขอ   

(๗) อ้านวยการและก้ากับดูแลโครงการส้าคัญระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับ 
การบริหารทรัพยากรน ้าที่จ้าเป็นต้องมีการประสานการท้างานหลายหน่วยงาน 

(๘) ติดตาม  ประเมินผล  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน ้า  
หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน ้า  และรายงานต่อ  
กนช. 

(๙) ก้ากับดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรน ้าทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน  ประชาชน  และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในด้าน

การใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบ้ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู  การอนุรักษ์  และการด้าเนินการอื่นใด
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 

(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ   
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นหน้าที่และอ้านาจของส้านักงานหรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ส้านักงานเลขาธิการ 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองการต่างประเทศ 
(๔) กองนโยบายและแผนแม่บท 
(๕) กองบริหารจัดการลุ่มน ้า 
(๖) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ 
(๗) ศูนย์อ้านวยการน ้าแห่งชาติ 
(๘) - (๑๑)  ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาค  ๑ - ๔   

(๑๒) ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ในส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท้าหน้าที่หลัก 

ในการตรวจสอบการด้าเนินงานภายในส้านักงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส้านักงาน  รับผิดชอบงาน 
ขึ นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  

(๑) ด้าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส้านักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๕ ในส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท้าหน้าที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของส้านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน  
ขึ นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๑) เสนอแนะและให้ค้าปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส้านักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท้ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส้านกังาน 
(๓) ประสานและด้าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานภายในส้านักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๖ ในส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือท้าหน้าที่

หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในส้านักงาน  รับผิดชอบงานขึ นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส้านักงาน  รวมทั งจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการ 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และก้ากับให้ส่วนราชการในส้านกังานดา้เนนิการตามแผนปฏิบตักิาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส้านักงาน  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการดา้เนนิการตาม  (๓)  และ  (๔)  และร่วมมอื

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท้ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส้านักงานและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๗ ส้านักงานเลขาธิการ  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) ด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  และปฏิบัติงานสารบรรณของส้านักงาน 
(๒) ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส้านักงาน   
(๓) ด้าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ   อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของส้านักงาน 
(๔) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ้านวยการ  งานเลขานุการ  และงานประสานราชการของส้านกังาน 
(๕) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส้านักงาน 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) ด้าเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน ้า 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยงานด้านกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจน

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า  เพ่ือเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรน ้าทั งในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน ้า 

(๓) สนับสนุนการด้าเนินงานด้านกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค้าสั่ง  มาตรการ  
ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกีย่วข้องกับทรัพยากรน ้า  เพ่ือการด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจของ  
กนช.  คณะกรรมการลุ่มน ้า  และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง   

(๔) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ้านาจของส้านักงาน 

(๕) ให้ค้าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินงานตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   

(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะนโยบาย  แผนแม่บท  บทบาท  และท่าทีของประเทศไทย

เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าระหว่างประเทศ 
(๒) เป็นหน่วยงานกลางประสานงานและก้าหนดบทบาทของหน่วยงานปฏิบัติในการด้าเนิน

ความร่วมมือ  การประชุมเจรจา  และการจัดท้าความตกลงด้านทรัพยากรน ้ากับตา่งประเทศและองคก์าร
ระหว่างประเทศ 

(๓) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติไทย  และ
คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน ้าของฝ่ายไทย 

(๔) ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศ  พันธกรณ ี
ของอนุสัญญา  พิธีสาร  และความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน ้าของหน่ว ยงานต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และแลกเปลี่ยนความรู้  ข้อมูล  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
ด้านทรัพยากรน ้ากับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  ตลอดจนให้ค้าปรึกษา  แนะน้า   
เผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง 

(๖) ด้าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์และจัดท้าแผนงานสนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองนโยบายและแผนแม่บท  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) ด้าเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดท้าแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรน ้าในภาพรวมของประเทศ 
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(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ถ่ายทอด  และเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมการบริหาร
จัดการน ้าในมิติวิศวกรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  เศรษฐศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

(๓) เสนอแนะแนวทาง  กรอบแผนงาน  และมาตรการในการจัดท้าแผนปฏิบัติการจัดการ
ทรัพยากรน ้าของประเทศ 

(๔) ก้าหนดหลักเกณฑ์  กลั่นกรอง  และจัดล้าดับความส้าคัญ  เพ่ือก้าหนดพื นที่ในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติน ้า  หรือการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ 

(๕) อ้านวยการและก้ากับดูแลโครงการส้าคัญระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนตามแผนแม่บท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้า  และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันโครงการส้าคัญ
ให้บรรลุเป้าหมาย 

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ก้าหนดแนวทาง  ติดตาม  ประเมินผล  และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานตามนโยบาย  แผนแม่บท  โครงการส้าคัญระดับชาติ  และโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับ 
การบริหารทรัพยากรน ้า  ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป   

(๗) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนา  การบริหารจัดการ  และการด้าเนินการ
ขององค์กรและหน่วยงานด้านการจัดการน ้าทุกระดับ  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไกการจัดการ 
และการขับเคลื่อนนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้า 

(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารจัดการลุ่มน ้า  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้า   

เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งในภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพ่ือก้าหนดกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้าข้ามลุ่มน ้า  และก้าหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้าและระดับประเทศ 
(๓) กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ  กนช.  เกี่ยวกับการอนุญาตการใช้น ้าและการเพิกถอน

ใบอนุญาตการใช้น ้าประเภทท่ีสาม  รวมทั งติดตามการใช้น ้าประเภทท่ีสาม 
(๔) กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ  กนช.  เกี่ยวกับแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง  

และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วมของคณะกรรมการลุ่มน ้า 
(๕) เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในภาวะวิกฤติ 
(๖) อ้านวยการ  ก้ากับ  ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  และประสาน

แผนบริหารจัดการลุ่มน ้าให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้า 
(๗) ประสาน  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  และให้ค้าแนะน้าแก่คณะกรรมการลุ่มน ้า  หน่วยงานของรัฐ  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน ้า  รวมทั งการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน ้า 
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(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน  ประชาชน  และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในด้านการใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การฟื้นฟู  การอนุรักษ์  และการด้าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้า 

(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และก้าหนดแนวทาง  หลักเกณฑ์ในการจัดท้าโครงการและงบประมาณ 

แบบบูรณาการภายใต้แผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้า 
(๒) กลั่นกรองและบูรณาการโครงการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีด้านทรัพยากรน ้า

ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) จัดท้าแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้า   
(๔) ประสาน  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด้าเนินการภายใต้แผนแม่บทเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรน ้า 
(๕) ประสาน  ติดตาม  พิจารณา  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและแผนปฏิบัติการ  

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า  ทั งในส่วนของงบประมาณและแหล่งเงินอื่น ๆ  โครงการส้าคัญระดับชาติ  
หรือโครงการเร่งด่วนที่จ้าเป็นต้องมีการประสานการท้างานหลายหน่วยงาน  และโครงการต่าง  ๆ  
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้าของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ศูนย์อ้านวยการน ้าแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) ศึกษา  วิจัย  วิเคราะห์  และคาดการณ์ข้อมูลอากาศ  รวมทั งพยากรณ์สถานการณ์น ้า  

เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
(๒) ศึกษา  วิจัย  วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบคลังข้อมูลบรหิารจัดการทรัพยากรน า้  

ก้าหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า  และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั งบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารทรัพยากรน ้าและการตัดสินใจของ  กนช.  และคณะกรรมการลุ่มน ้า   

(๓) เป็นศูนย์อ้านวยการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  เพ่ือติดตาม  เฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และเตือนภัยสถานการณ์น ้า   

(๔) ติดตามและจัดท้ารายงานสถานการณ์น ้าของประเทศ 
(๕) ด้าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักงาน 
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(๖) จัดท้าผังน ้า  และฐานข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศผังน ้า   
(๗) ให้ค้าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังน ้าแก่หน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(๘) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท้าข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน ้า  เพ่ือใช้ในการสื่อสาร   

การน้าเสนอข้อมูล  และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน ้า 
(๙) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และออกแบบการจัดท้าฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งน ้า   ทะเบียน 

ผู้ใช้น ้าประเภทต่าง ๆ  และทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้า 
(๑๐) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้า  เพ่ือให้

หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน ้าด้าเนินงาน  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้าเดียวกัน 

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาค  ๑ - ๔  มีหน้าที่และอ้านาจดังต่อไปนี  
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการลุ่มน ้าและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดท้า  

แผนแม่บทการใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบ้ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู  และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
ในเขตลุ่มน ้า 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรผู้ใช้น ้า 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบ้ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า  และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน ้าในเขตลุ่มน า้เพื่อให้เปน็ไป
ตามแผนแม่บทการใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบ้ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าในเขตลุ่มน ้า 

(๔) กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน ้าเกี่ ยวกับการอนุญาตการใช้น ้า 
และการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น ้าประเภทท่ีสอง 

(๕) ส่งเสริมและติดตามการใช้น ้าประเภทที่สองในเขตลุ่มน ้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน ้า 

(๖) เสนอมาตรการป้องกันการขัดแย้งและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น ้า 
ในเขตลุ่มน ้าต่อคณะกรรมการลุ่มน ้า 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
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ข้อ ๑๕ ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ้านาจ
ดังต่อไปนี  

(๑) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของ  กนช.  และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงานตามภารกิจของ  กนช.  และ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน ้า  และ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้มีผลใช้บังคับ  ท้าให้ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
เพ่ิมมากขึ น  สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอ้านาจของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  
ส้านักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันจะท้าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ้านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ น  จึงจ้าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒


